
SETODÕ ELOST TALLNAH 



 
KOKKOSAAAMINÕ ÜLEMBSOOTSKA MAN 5.9.2017 



MÄRGOTAMISÕ` 

•Seto keele püüsüminõ, seto latsi oppaminõ 

•Seto leelo püüsüminõ Setomaast kavvõndõh 

•Ütinõ kuuhtüü Tallnah 

•Ütinõ kuuhtüü Setomaaga 

•Setomaa võrguleht 

 

  



SETO KIIL NÄKAS SUURÕH LIINAH AR’ 
HÄÖMÄ –KUIS EDESI?  

Seto Latsi Kuul – mia höste, mia halvastõ? 

• Hüä seto suku oppaja (lastõaiatüütäja) 

• Latsi tulõ mano 

• Massulda kokkusaaminõ metropoliidi residendsih 

• Lats sai kiilt selgest ku olõ-i keelekeskkonda 

• Palló om muid ar meelütävit kotussit 

• Vidäminõ käü massulda (õhinapõhisõlt)  
 

 

 

◊◊ Vaja olõsi seto keele opmisõ kotust,  löudä massulinõ oppaja  

◊◊ Seto latsilõ olõsi kasust leeloparkõ kullõminõ, opminõ , 

„keeleh tsuklõminõ““ 

 

 

 



KOKKOSAAMINÕ METROPOLIIDI MAN 2016 

Iih istusõ Seto Latsi Kooli latsõkõsõ  



KUIS LÄTT LEELOPARGÕL? 

¤ killõsid haaru-i 

¤  lauljit tulõ mano harvakutti 

¤ nuuri tulõ mano veidjo 

¤ ao- ni tahtmisõ puudus  

¤  killõoppuisi om tett, vaja viil mano 

¤ koh oppi seto meestelaulu? 

 

 

 

 

◊◊ Inämbä leelo-oppuisi, mano kutsu seto üliõpilaisi, 

vedosnikõle massa tugirahha  



Tallnnah om 6 seto laulu- ja tandsuparki ja 1 Seto Latsi Kuul. Näide ettevõtmisõ´ 

kutsva` kokko setosid Tallinnast, Harjomaalt ja kavvõmbast. Suurõ tüü tegevä ar  

lauluparkõ vedosnika`, näid võisi` inämbä tunnusta!  



KATI JA INGRIT 



SÕSARÕ’ NOORÕ’ LAULJA’ 

Vil´ändi Folgil 2015 



KOKKOSAAMINÕ METROPOLIIDI MAN 2017 

Sõsarõ pargih laul ka kats üle 80-aastast tublit leelonaist 



Ku päälinna seto pia’ai tähtsast, õt oles määneki üts kotus, inämine, 
moloraamatu leht, vai meililist koh kaudu olisi hüä ütstõisega infot lakja 

saata, sis saa’ai ka kiäki tõine Teille tuud tähtsast tetä.  
(Itse Urmeti kiri 4.10.2017) 

 
_____________________________________________________
Kas tetä mol`oraamat ja kas tuust om api? 
Kiä nakas pidäma puutrõ kirälisti? 
Kiä nakas telehvoniga vannulõ setodõlõ kõlistma? 
◊◊ Vaja löüdä´ üts ütinõ iistvidäjä, rahva kokkohõikaja. A KOST 
LÖÜDA TUU MIIS/NAANE, KINKÕL AIGU JA KIÄ MASSULDA TEGE! 



 
KOKKOSAAMINÕ METROPOLIIDI MAN 2016 



        SETO MIHKLIPÄIV 2016 

Ülembsootksa kõnõlõs 

Sjoo aasta jo katsandat vuuri! 



ERÄLE HOITMINÕ VAI - JÄÄMINÕ 

¤  pääliina seto õlõ-i tõistmuudu seto’ 

  ¤  Setomaa puult inämbä huvitundmist 

¤ rohkõmb ütist kuuhtüüd umavaihõl! 

               ¤ sõit Setomaalõ kallis (otav buss 480 €) 

               ¤ tugirahha võisi olla rohkõmp 

◊◊ Olõsi vajja sidepidäjät Tallna ja Setomaa vaihõl 

◊◊ Ar´ lõpõta vahetegeminõ, õt üte´ paremba` ku´ tõõsõ´  



           MAARJAPÄÄVÄL JA RADAJAL 2015 



SIBERIH 

Keskpaigah Elvi Ja Marika, Tallinah elävä’ seto’ 



  SIBERIH 



INGRITI NÄPUTÜÜ 



SETO MUUSEUMITALO VALLALÕTEGEMINÕ 2015 



SETO MUUSEUMITALO TALLNAH 

• ¤ võisi olla inämbä setodõ kokkosaamisõ kotus 

• ¤ nõsta setodõ huvvi, sjooni aoni om olnu´ käüjit veidjo 

• ¤ ütist kuuhtüüd olõsi vaja, ütitsõlt midägi ar’ tetä 

• ¤ võisi käümä panda seto keeleoppusõ suurilõ 

 

◊◊ Tetä ütinõ kokkosaaminõ, kui muudu saasi` asja 

suurõmbalt ja laebalt aija. Inämbä huvvi! 



VÕRGULEHT SETOMAA.EE 

 Võisi olla’ : 

• inämbä värskembät tiidmist 

• inämbä Setomaa aoluku 

• tiidmist Setomaa aoluulitsist nulgõst (kaart mano) 

 ◊◊ Ütine märgotaminõ: kuis tetä lehte parembast ja kost saia’ 

tuu jaost tugirahha? 



                   AITJUMMA KULLÕMAST! 

Mano saa küüssü:  

              Nassari Elvi 

              elvi@evm.ee 

              tel 52 71 760  

mailto:elvi@evm.ee

